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Hanna’s reis is het verhaal van een meisje dat terechtkomt in de Joodse psychiatrische inrichting het Apeldoornsche 
Bosch, op de afdeling voor moeilijk opvoedbare kinderen. Het is 1942 en in Amsterdam worden de Joden uit hun huizen 
gehaald – ook Hanna’s familie. In het Apeldoornsche Bosch lijken het Joodse personeel en de bewoners veilig te zijn. 
Maar op 21 januari 1943 wordt de inrichting plotseling ontruimd. Wie niet kan vluchten, moet mee. De trein gaat direct 
naar vernietigingskamp Auschwitz. 
Op elke locatie is dit boek aanwezig en zeer de moeite waard om te bespreken. 
De groepen 5/6 gaan om het jaar op excursie naar deze plek, het hedendaagse ‘sHeeren Loo. De groepen 8 gaan weer 
in verband met de adoptie van het oorlogsmonument van De Regenboog, dat op dit terrein staat. Zeker voor het bezoek 
van groep 7 is aan te raden aandacht aan dit boek en de daarmee de geschiedenis van Het Apeldoornsche Bosch te 
besteden. 
 
 

 

Handige info: 

Hanna's reis  Info en werkbladen vanuit CODA. 

Inkijkexemplaar  Handig voor klassikale introductie; 

hoofdstuk 1. 

Website Apeldoornse Bosch  Plattegrond van het 

terrein. Interactief met veel digitale informatie. 

Excursie informatie  Achtergrond over kunst op het 

terrein, de erfgoed borden en het monument.  

Jij en de oorlog  (Apeldoorn)  Mooie site met 

informatie en tips om met kinderen over de oorlog te 

praten. 

Adoptie monument De Regenboog  Sinds 1993 organiseert 

"De Regenboog " met ondersteuning van "'s  Heerenloo" en de stichting 

"Februari 1941"jaarlijks een herdenking bij het monument "Herdenking 

executie 2 oktober 1944". Dat doen wij omdat wij onze vrijheid mogen 

koesteren en waarderen. Ieder jaar op 4 oktober leggen leerlingen van 

groep 7 bloemen bij het monument. 
 

Meer lezen: 

Fedor de Beer heeft een aangrijpend boek geschreven waarbij de verhalen van kinderen worden doorverteld 

opdat zij niet vergeten mogen worden 

Het Kindertransport 1 

Het kindertransport 2 

http://www.hannasreis.nl/jeugdboek
https://www.bol.com/nl/p/hanna-s-reis/1001004011542748/
http://www.apeldoornschebosch.nl/index.html
http://www.adlj.nl/laed/category/informatie/excursies/woudhuis-wandelen/
http://www.apeldoornendeoorlog.nl/jijendeoorlog/
http://www.apeldoornendeoorlog.nl/jijendeoorlog/scholen/de-regenboog/
http://www.apeldoornendeoorlog.nl/monumenten-en-gedenktekens/monumentenlijst/schrikbewind-en-dwangarbeid/gedenkteken-2-oktober-1944-groot-schuylenburg/
http://www.apeldoornendeoorlog.nl/monumenten-en-gedenktekens/monumentenlijst/schrikbewind-en-dwangarbeid/gedenkteken-2-oktober-1944-groot-schuylenburg/
http://www.adlj.nl/laed/2015/07/01/het-kindertransport-1/
http://www.adlj.nl/laed/2015/07/01/het-kindertransport-2/

